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Vejledning og indholdsfortegnelse
Hvad skal jeg gøre ved...
Fødsel: Jordemoderen anmelder fødslen til præsten eller kordegnen i moderens bopælssogn. Gifte forældre skal ikke selv anmelde fødsel undtagen i de tilfælde, hvor der ikke medvirker en jordemoder. Er
forældrene ikke gift, og der ønskes fælles forældremyndighed, udfyldes en omsorgs og ansvarserklæring
gennem digital selvbetjening på www.borger.dk senest 14 dage efter fødslen. I særlige tilfælde kan man
henvende sig til præsten eller kordegnen i bopælssognet. Hvis man ikke ønsker fælles forældremyndighed, kan faderskabet anerkendes uden at få fælles forældremyndig, i disse tilfælde skal erklæringen
indsendes til Statsforvaltningen Syddanmark.
Navngivning/dåb: Et barn skal navngives senest 6 måneder efter fødslen. Det sker enten ved digital navngivning på www.borger.dk eller ved at henvende sig på kirkekontoret/kordegnekontoret i sit bopælssognet
eller ved dåb. M.h.t. dåb aftales nærmere med sognepræsten vedrørende navn, faddere m.m.. Der skal være
mindst 2 faddere, højst 5 og kravene til disse er, at de skal være døbt og være nået konfirmationsalderen.
Navneændring: Navneændring/navneændring på bryllupsdagen sker ved digital selvbetjening, man
finder selvbetjeningen på www.borger.dk. Hvis særlige forhold gør, at man ikke kan betjene sig digitalt,
er man velkommen til at henvende sig på præstekontoret/kordegnekontoret i sit bopælssogn. Reglerne
om navneændring findes på www.borger.dk og www.familiestyrelsen.dk
Det koster 480 kr. at ændre navn. Der betales dog ikke gebyr ved navneændring i forbindelse med vielse, hvis ansøgningen er indgivet senest tre måneder efter vielsen eller for børn under 18 som følge af
forældrenes navneændring.
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Konfirmation: Konfirmationen foregår på 7. klassetrin. Man bliver undervist og konfirmeret i det
pastorat, hvor man kirkeligt hører hjemme. Undervisningen finder sted fra uge 43 - uge 14 (incl.)
Vielse: Dato og kirke aftales med præsten. På www.borger.dk udfyldes en ægteskabserklæring, som
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være behjælpelig med valg af gravsted.

Forsidebilledet
Hou kirke.

Attester: Attester udstedes ved henvendelse til bopælsognets præst, kirkekontor eller kan bestilles på
www.borger.dk. Legitimation skal forevises.
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Præstens side
Hou kirke – folkets kirke
Hou kirke blev bygget af
lokalbefolkningen, der ville have
sin egen kirke
Den 3. september bliver Hou kirke genåbnet
efter en omfattende restaurering. I modsætning
til de fleste af Langelands andre kirker er Hou
kirke ikke særligt gammel – den blev først indviet i 1873.
I det 11. århundrede blev der bygget kirker som
aldrig før i Danmark. Vi ved ikke så meget om
det, men det var formentlig rige bønder, der satte
arbejdet i gang. De nye kirker erstattede de allerførste kirker, der var bygget af træ. Denne gang
byggede man kirkerne af de kampesten, der lå
tilbage i landet efter istiden. Tyske håndværkere
rejste nordpå for at lære danskerne, hvordan man
byggede kirker af sten. Der blev bygget omkring
2000 kirker i løbet af ca. 100 år. Det er en meget
imponerende bygningsindsats, og det ville være
svært for os nutidsdanskere at gøre noget tilsvarende – selv med den rigdom og den teknologi,
vi er i besiddelse af i dag.

Ingen kirke på Hou
De fleste kirker på Langeland er bygget i det 11.
århundrede og senere udvidet. Det gælder også
Snøde og Stoense, de to nordligste middelalderkirker på Langeland. Men oppe på nordspidsen
af Langeland, på Hou, blev der ikke bygget nogen kirke af sten. Måske har der ikke boet så
mange mennesker, eller de har været for fattige
til at betale håndværkerne.
For omkring 200 år siden hører vi første gang
om gudstjenester på Hou. Det var under Englandskrigene, da der var mange soldater udstationeret på Langeland. Selveste N.F.S. Grundtvig
blev udpeget til feltpræst, da han arbejdede på
Egeløkke som huslærer. Han holdt gudstjeneste
i Lohalsgården for soldaterne og Hous beboere.

Men da Grundtvig forlod øen i 1808, var beboerne
mod nord igen henvist til at gå i kirke i Snøde
eller Stoense.

Folketallet stiger
I 1800-tallet skete der meget på Nordlangeland.
Der blev bygget en kanonbådsstation i Lohals i
1808. Da krigene sluttede i 1814, bosatte nogle
af soldaterne sig i Lohals. Det betød, at der kom
flere søfolk og bønder til området. Lohals havn
blev bygget i 1863.
Det stigende folketal betød, at kirken i Stoense
måtte udvides for at få plads til alle kirkegængerne. Præsten i Snøde havde en kapellan, der
særligt tog sig af folk på Hou, og der var skole
på Hou, men konfirmanderne måtte gå den
lange vej til Snøde præstegård. Kirkegængere
fra nord måtte også hele vejen til Stoense eller
Snøde, alt efter hvilket sogn de tilhørte.
En kirke koster penge
Utilfredsheden voksede. Folk i Lohals og på
Hou ville gerne have deres egen kirke, men det
kostede penge, ca. 5000 rigsdaler. Derfor startede man en stor indsamling. Hele Langeland
bidrog: Blandt andet holdt grevinden på Tranekær basar. Den indbragte 700 rigsdaler. Derudover blev der indsamlet 1650 rigsdaler, og
Folketinget bevilligede resten af byggesummen.
Folk meldte sig som frivillig arbejdskraft. Jord
skulle der også til, og gårdmand Rasmus Jakobsens enke (det var dengang, kvinder ikke havde
deres eget navn) skænkede en grund på en halv
tønde land på Hou til kirke og kirkegård i 1870.
Arbejdet går i gang
Endelig var der penge til at bygge en kirke,
og arbejdet gik i gang i 1873. Arkitekten var
August Klein, der også stod for ombygningen
af Tranekær kirke i 1886. Kirken blev bygget af
røde håndstrøgne tegl fra Dageløkke Teglværk.

Merete Holck
konstitueret sognepræst,
Nordlangeland pastorat

Døbefonten var en gammel granitdøbefont fra
Skrøbelev. Alterbilledet blev malet af Julius Paulsen, der var professor på Kunstakademiet, og
forestillede Jesus, der går på søen.
Staten ville have garanti for, at Hou kirke blev
vedligeholdt, så lokalbefolkningen gik sammen
om at betale en årlig afgift til vedligeholdelse
(der var ikke kirkeskat den gang).

Kirken indvies
Hou kirke blev indviet den 19. oktober 1873.
I begyndelsen blev Hou kirke betegnet som et
kapel, og det var kapellanen fra Snøde-Stoense,
der stod for de kirkelige handlinger. I 1896 blev
Hou et selvstændigt pastorat med egen sognepræst og præstegård. Den oprindelige kirke
havde ikke noget tårn. De lokale afholdt en basar, og overskuddet gik til at få bygget et tårn,
der stod færdigt i 1904. Der blev også købt et
orgel for indsamlede midler.
En kirke i vores forståelseshorisont
Så det er ikke hvilken som helst kirke, vi fejrer, når Hou kirke genåbnes den 3. september.
Vi kan stå ved en middelalderkirke som f.eks.
Bøstrup og fornemme dens monumentale skønhed og dens ælde. Men vi forstår dybest set ikke
de mennesker, der byggede den. Middelalderens rige bønder og de tyske håndværkere er
forsvundet i historiens tåge.
Hou kirke er derimod i vores forståelseshorisont.
Vi ved, hvem der samlede ind til kirken, hvem
der gav jorden til den, og hvem der byggede den.
Hou kirke er en snart 150 år gammel kirke, bygget af nordlangelændere til nordlangelændere,
der savnede et sted at holde gudstjeneste, et sted
at døbe deres børn og begrave deres døde.
Kom til Hou og se den nyrestaurerede kirke,
når den åbnes igen søndag den 3. september.
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Nordlangeland
xxx pastorat
Genåbning af Hou kirke
Renoveringen af Hou kirke begyndte lige efter
nytår og søndag den 3. september er vi klar til
at genåbne kirken ved en festgudstjeneste kl.
10. Biskop Tine Lindhardt har lovet at komme
og prædike ved gudstjenesten. Efter gudstjenesten planter vi i anledning af reformationsjubilæet et træ på kirkegården, før vi samles på
Banjen til et samvær, hvor menighedsrådet er
vært for en lille servering.
Vi glæder os til igen at have kirken åben for
gudstjenester og kirkelige handlinger samt besøg. Der er kommet automatisk dørlås på kirken, så vi kan have fast åbningstid hver dag.
Det, man først og fremmest vil lægge mærke
til ved renoveringen, er, at kirken er blevet helt
nymalet og har fået nye hynder på bænkene.
Gulvene er lagt om eller fornyet. Prædikestolen
er flyttet ned fra væggen, belysningen er delvist
fornyet. Nogle af bænkene er taget ud, så der
bliver plads til kirkekaffe under pulpituret. Og
så er der kommet nyt varmeanlæg under bænkene. Alterbordet er bygget lidt om, så lysestagerne ikke står foran alterbilledet. I sakristiet er
der kommet nyt skab og bedre plads, efter at
trappen til prædikestolen er fjernet. I våbenhuset er trappen op til orgelet fornyet.
Men kom og se selv søndag den 3. september
kl. 10.
Nyt fra menighedsrådene
Der er lagt foreløbige budgetter for 2018 ud
fra en nedskæring i driftsbevillingen på 10 %.
Alle udgiftsposter er blevet gennemgået med en
tættekam, men vi undgår ikke at skulle finde
besparelser også på lønningerne i løbet af 2018.
Det er ikke endeligt på plads, men der arbejdes
på at lave omlægninger på kirkegårdene, så der
kan spares på tiden til renholdelse, men generelt
vil der blive set på alle lønudgifter.
Graversituationen har siden slutningen af april
været påvirket af Jytte Christiansens langtids
sygemelding efter et uheld (ikke arbejdsulykke).
Marlene Christensen er konstitueret som gra4

ver i Tranekær og Bøstrup og vore medhjælpere
har fået fuld tid, og en ekstra medhjælper ansat
midlertidigt. Vi ved endnu ikke, hvornår Jytte
kan blive klar til at påbegynde arbejdet igen, så
der kan komme nye løsninger i spil, idet vi ved,
at Marlene stopper til 1. november for at gå i
gang med en uddannelse som Falckredder.
I Snøde er kirkegårdsdiget mod vest blevet repareret efter at det blev beskadiget i forbindelse
med fældning af kastanjetræerne. Og der arbejdes stadig med at få anlagt vej og P-plads nord
for kirken.
I præstegårdene er der sket lidt nyt, idet der er
kommet lydisolering på loftet i konfirmandstuen i Tullebølle, ligeledes er der kommet nye
vinduer i konfirmandstuen. I Hou er der bygget
carport ved præstegården.

Katekismusgudstjenester

Prædiketeksterne er hentet fra Luthers lille Katekismus, som mange måske mest forbinder
med den sorte skoles terperi. Luther får imidlertid her formuleret mange tankevækkende ting
på en jordnær og forståelig måde. Derfor vil vi
med udgangspunkt i Luthers lille Katekismus
forsøge at komme rundt om nogle af livets og
kristendommens store spørgsmål. Efter gudstjenesten vil der være en kop kaffe og et oplæg til
samtale over det aktuelle emne og dets relevans
i dag.
Temaerne og datoerne for efterårets katekismusgudstjenester er:
Du skal ære din far og din mor.
Lørdag den 9. september kl. 14.00 i Tranekær
kirke

Du må ikke slå ihjel.
Torsdag den 5. oktober kl. 19.00 i Snøde kirke
Du må ikke bryde ægteskabet.
Torsdag den 16. november kl. 19.00 i Tullebølle kirke

Familiehøstgudstjeneste
Søndag den 10. september kl. 14 inviteres der
til familiehøstgudstjeneste i Hou kirke. Børnene opfordres til at medbringe en høstgave i
form af blomster, frugt eller grøntsager. De
medbragte gaver sælges efter gudstjenesten på
en auktion og beløbet fra auktionen sendes til
Hospitalklovnenes arbejde på OUH. Vi plejer
at have en festlig eftermiddag, hvor vi kan sige
tak for det daglige brød og glæde os over de
mange gaver og frugter, vi kan høste i naturen.
Der serveres også kaffe og saftevand efter gudstjenesten, hvor vi håber rigtig mange fra hele
pastoratet vil deltage og benytte lejligheden til
at se den nyrenoverede Hou kirke.
Høstgudstjenester
Vi er som samfund afhængige af det, der dyrkes
på markerne. Traditionen med høstgudstjenester som en mulighed for at udtrykke vores taknemlighed for livet og det daglige brød hører til
i vore kirker. I år er der høstgudstjenester søndag den 17. september kl. 10 i Stoense kirke
og kl. 11.15 i Tranekær kirke. Ved begge
gudstjenester er der indsamling og kirkekaffe,
og kirkerne er smukt pyntet.
Konfirmander
Årets konfirmander begynder undervisningen
med at deltage i gudstjenesten søndag den 8.
oktober kl. 14 i Bøstrup kirke. Konfirmander
og forældre er inviteret og samles efter gudstjenesten i sognehuset til en kop kaffe og orientering om undervisningen, som i øvrigt finder
sted torsdag morgen, første gang torsdag den
26. oktober. Det er en god mulighed for at være
med og bakke op om de nye konfirmander.

Nordlangeland pastorat
Halloween i Stoense
Fredag den 20. oktober kl. 15 inviteres atter
til græskarhovedudskæring i laden hos Ulla
og Erik Nogel, Stoensevej 38. Børnene skærer
græskarhoveder, og der serveres kaffe og saftevand. Husk varmt tøj og redskaber til at udhule
og skære i græskarrene med. Kl. 16.30 går vi op
til Stoense kirke til en kort gudstjeneste.
En god tradition som afslutning på efterårsferien. Tilmelding ønskes af hensyn til indkøb af
græskar. Tilmelding til Hans Henrik Merrild
tlf. 6255 1264 eller hhm@km.dk senest den 18.
oktober.

Gamle og nye luthersalmer
Hverdagsgudstjeneste i Tullebølle kirke med
Lindelse Kirkekor
Et af de steder hvor vi stadigvæk i dag mærker
reformationens betydning er i gudstjenestens
salmesang. For Luther var det vigtigt, at menigheden tog aktivt del i gudstjenesten ikke mindst
igennem salmesangen. Han gik selv foran og
digtede en række salmer, som vi også finder i
vores salmebog - for eksempel Vor Gud han er så
fast en borg eller Det kimer nu til julefest.
I anledning af reformationsjubilæet har salmedigter Iben Krogsdal nydigtet en række af
Luthers salmer. Samtidig er der også skrevet
nye melodier. Ved gudstjenesten i Tullebølle
onsdag den 25. oktober kl. 19 vil vi synge og
høre både nogle af de gamle og nogle af de nye
salmer og melodier. Lindelse Kirkekor under
ledelse af Lone Nordal vil synge for.
Efter gudstjenesten er der kaffe i våbenhuset.

Allehelgen
Søndag den 5. november er det Allehelgens
søndag. Traditionen tro oplæses navnene på
dem, der siden sidste år er døde, bisatte og begravede i vore sogne. Der er følgende gudstjenester:
Kl. 10 i Snøde og Tullebølle
Kl. 16 i Hou og Bøstrup.

Julekrybbe i Tullebølle kirke
Vi vil gerne invitere alle der har lyst, unge og gamle, børnebørn og oldeforældre, til at komme
og være med til at lave en julekrybbe, som kan stå og pynte i Tullebølle kirke i adventstiden.
Julekrybben skal bestå af alle de kendte figurer fra juleevangeliet: Maria, Josef, Jesusbarnet,
hyrderne, de vise mænd og alle dyrene - både på marken og i stalden.
På følgende lørdage vil konfirmandstuen i Tullebølle præstegård fra kl. 14.00 til 17.00 blive
indrettet til julekrybbeværksted: den 11. november, den 18. november og den 25. november.
Vi håber, rigtig mange vil komme og bidrage til, at vi i år kan få en flot julekrybbe i Tullebølle
kirke. Hans Kjær er kunstnerisk leder af projektet. Der vil være kaffe, te, saftevand og kage til
at styrke sig på.
Der udleveres gravlys ved alle gudstjenester,
som man kan tage med ud på kirkegården.
Forud for gudstjenesterne i Hou og Bøstrup
bydes der fra kl. 15 på en kop kaffe i hhv. forpagterboligen i Hou og Bøstrup sognehus.

Natkirke
Torsdag den 9. november kl. 20-22 er der igen
Natkirke i Stoense. I år med temaet ”Stjerner”.
Det kan dække over stjernestunder eller ledestjerne. Temaet vil blive belyst gennem musik

og sang og små oplæg. Bl.a. vil Bjarne Thorup
fra Tranekær fortælle om ”Mit livs ledestjerne”
og kunstneren Sinnet Tiwaz vil vise nogle af
sine billeder og fortælle om dem.
Man kan komme og gå som man vil i løbet af
aftenen, men mange foretrækker at være med
til det hele.
En anderledes oplevelse af at bruge kirken og
få mulighed for eftertanke og en stemningsfuld
aften i kirken.
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Nordlangeland
xxx pastorat
Fortællekoncert om Luther
Den 23. november
kl. 17.00 i Stoense kirke
Pastoratets børn og deres forældre og bedsteforældre inviteres til en fortællekoncert om Luthers
begivenhedsrige liv lige fra han som ung oplever
et lynnedslag og beslutter sig for at blive munk
og til han gør op med alle de dårlige ideer, som
kirken på hans tid var præget af. Fortællingen
vil være krydret med musikalske indslag, som
elever fra Nordskolen og Langelands Musikskole vil stå for.
Efter arrangementet vil der være fællesspisning for både børn og voksne på Nordskolen.
Tilmelding er nødvendig til sognepræst Peter
M. Møberg på mail: pemm@km.dk eller tlf.:
62 50 22 50 eller til skoleleder Jens Winther
på mail jewi@langelandkommune.dk eller
tlf.: 29 65 05 76.

Præstegårdscafé
Caféen i konfirmandstuen i Tullebølle
præstegård begynder
igen den 26. oktober.
Derefter vil der hver
torsdag fra kl. 14.30
til 16.00 være mulighed for at høre et spændende, sjovt, tankevækkende oplæg af lokale
eller mindre lokale personligheder, få et stykke
kage, en kop kaffe og en snak med sidemanden.
Eftermiddagene slutter med fællessang fra højskolesangbogen. Vi håber, at mange vil komme
og være med til nogle hyggelige eftermiddage i
konfirmandstuen.
Håndarbejdsklub
Fra og med den 2. oktober vil der hver mandag
fra kl. 9.30 til 11.30 være mulighed for at tage
sit strikketøj, hækletøj, kniplebræt eller andet
håndarbejde med op i konfirmandstuen i Tullebølle og møde ligesindede til en snak og fælles
nørkleri. Alle er velkomne.
Foredrag i Bøstrup sognehus
Efterårets højskoleaftner i Bøstrup sognehus,
Bøstrupvej 37, har følgende program:
Onsdag den 18. oktober kl. 19.30: Tidl. Ansat i
rejseholdet i 30 år Tom Christensen. Emne: Fortæller om nogle drabssager han har efterforsket.
Onsdag den 1. november kl. 19.30: Museumsinspektør Svendborg forsorgshjem Jeppe
Wichmann Rasmussen. Emne:
Fattiggården
Onsdag den 15. november kl.
19.30:Journalist Anders Langballe. Emne: Christiansborg –
lige nu.
Onsdag den 29. november kl. 19.30: Skuespiller Per Pallesen. Emne:
Mit eventyrlige liv.
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Alle foredrag kr. 175, enkeltstående foredrag
kr. 75. Kaffe/te og kage 25 kr. pr. gang.
Tilmelding er nødvendig til Tove Pedersen, tlf.
2440 0356 / 6259 1848 eller Else Svendstrup
Holm tlf. 2158 3414 / 6259 1465.
Husk at melde fra, hvis man bliver forhindret,
da der ofte er venteliste.

Møllehavehuset – Bøstrup præstegård
Søndagssalon følgende søndage kl. 15-17:
Den 10. september: Peter Zeeberg: Om Holberg.
Den 15. oktober: Martin Vemmelund: Om
Pascal.
Den 12. november: Stig Thøgersen: 47 år med
Kina – om kulturlivet i Kina.
Tirsdag den 24. oktober: Fejring af FN-dagen
med bl.a. Finn Reske Nielsen: ”Med FN på 5
kontinenter”.
Se nærmere på hjemmesiden
www.møllehavehuset.dk

Menighedsrådsmøder
Hou-Stoense-Snøde menighedsråd
Tirsdag den 5. september kl. 14 i Forpagterboligen, Hou
Tirsdag den 10. oktober kl. 20.30 i Bøstrup
sognehus
Tirsdag den 28. november kl. 14 i Forpagterboligen, Hou
Tullebølle-Tranekær-Bøstrup menighedsråd:
Tirsdag den 10. oktober kl. 18
i Bøstrup sognehus
Tirsdag den 14. november kl. 19
i Bøstrup sognehus
Fællesmøde
Tirsdag den 10. oktober kl. 19.30 i Bøstrup
sognehus

Nordlangeland pastorat
Gudstjenester på plejehjemmene
Stigtebo:
Onsdag den 27. september kl. 10.15
Onsdag den 25. oktober kl. 10.15
Onsdag den 29. november kl. 10.15
Tullebøllecenteret
Onsdag den 27. september kl. 14.30. Altergang.
Onsdag den 25. oktober kl. 14.30.
Onsdag den 29. november kl. 14.30. Altergang.

Vejviser

www.pastoratet.dk
Sognepræster
Hans Henrik Merrild (kbf)
Houvej 32, 5953 Tranekær
62 55 12 64, hhm@km.dk
(fri mandag)

☎

☎

☎

Bøstrup kirke:
Graver: Jytte Christiansen,
21 33 30 33 (bedst tirsdag til fredag),
boestrupkirke@gmail.com
Kirkeværge: Ulla Frederiksen,
29 90 82 67

Peter M. Møberg
Bygaden 69, 5953 Tranekær
62 50 22 50, pemm@km.dk
(fri mandag)

☎

Sekretær: Jane Sand Merrild,
62 55 12 64, jsme@km.dk

Hou-Stoense-Snøde sogne:
Formand for menighedsrådet:
Michael Thierry,
Hesselbjergvej 43, 5953 Tranekær
62 55 26 22, m.thierry@mail.dk

☎
☎

Fotos fra restaureringen af Hou kirke

Tranekær kirke:
Graver: Jytte Christiansen,
21 33 30 33 (bedst tirsdag til fredag),
tranekaerkirke@gmail.com
Kirkeværge: Niels Vous,
22 15 00 55, vous@mail.dk

Tullebølle-Tranekær-Bøstrup sogne:
Formand for menighedsrådet:
Henrik Nielsen,
Frellesvigvej 19, 5953 Tranekær,
62 59 17 39, birk425@mail.dk

☎

Regnskabsfører: Hanne Tved,
Smedegade 10, 5953 Tranekær,
21 47 30 78, htved@hotmail.com

☎

Kirkegårdskontor Tullebølle-
Tranekær-Bøstrup kirkegårde
Bygaden 68A, 5953 Tranekær
Sekretær Lone M. Jensen
20 47 40 24 (Mandag til fredag
kl. 9.00 - 9.30) kirtul@live.dk

☎

Tullebølle kirke:
Graver: Svend Jørgen Jensen,
51 16 51 66 (bedst tirsdag til fredag),
kirtul@live.dk
Kirkeværge: Agnete Fugmann,
20 33 50 91, netefugmann@gmail.com

☎
☎

☎

☎

Regnskabsfører: Grete Eshøj,
Østerhusevej 17, 5953 Tranekær,
62 55 11 86, grete@dlgpost.dk

☎

Snøde kirke:
Graver: Keld Kristensen
20 40 08 18 (bedst tirsdag til fredag),
graversnoede@gmail.com
Kirkeværge: Kirsten Jensen
21 23 93 75, kirstenlund@c.dk

☎
☎

Stoense kirke:
Graver: Johnny Pedersen,
23 74 91 90, graverhouvej@mail.dk
Kirkeværge: Ulla Gaaei,
61 10 52 27, ullagaaei@hotmail.com

☎
☎

Hou kirke:
Graver: Johnny Pedersen,
23 74 91 90, graverhouvej@mail.dk
Kirkeværge: Lene Møller Dam,
26 84 64 78,
lenemollerdam@gmail.com

☎
☎

Kirkebil: HUSK du kan bestille kirkebil til alle gudstjenester i pastoratet.
Bestilles hos Byens Taxi tlf. 62 51 10 80
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Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev
xxx
pastorat
Menighedsrådsmøder for
Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev Menighedsråd
Onsdag den 6. september kl. 17.00
Onsdag den 11. oktober kl. 17.00
Onsdag den 22. november kl. 17.00
Dagsorden og referater kan ses på kirkens
hjemmeside.

Et farvel til trofaste medarbejdere
ved vore kirker og kirkegårde
Pr. 1. oktober skal vi sige farvel til 3 gode
medarbejdere, graver Jytte Petersen, som har
været ansat ved Fuglsbølle kirke siden 1992 og
hendes mand Birger Petersen, som i mange
år har givet en hjælpende hånd med, når der
har været brug for det. Desuden kirketjener
Tage Larsen, som de sidste 2½ år har droslet
ned mht. arbejdet på kirkegården i Longelse,

Vi byder velkommen til en
ny medarbejder!

hvor han har virker siden 1999 og i stedet taget
sig af gudstjenester og kirkelige handlinger i
Longelse & Skrøbelev kirker. Det er 3 dygtige
og trofaste medarbejdere, vi her skal sige farvel
til. De har hver på deres måde ydet en stor indsats i vore 3 sogne. Det skal der lyde et stort og
velment tak for. Vi ønsker dem alle 3 et godt
og velfortjent otium.
Menighedsrådet inviterer til afskedsreception lørdag den 16. september, hvor sognets
beboere og brugere af kirkegården kan sige
farvel til Jytte & Birger i Fuglsbølle kirke
kl. 10-11. Afskeden med Tage bliver i Longelse kirke kl. 12-13. Vi håber rigtig mange
har lyst til at gøre denne dag festlig og minderig for vores kirkepersonale.

vi har samlet flere opgaver under en hat. Det
gælder kirketjenerfunktionen, rengøring af kirker og konfirmandstue samt kontorer, sørge for
kaffe og andet godt til vores møder og arrangementer, hjælpe med undervisningen af Juniorkonfirmanderne, samt arbejde på kirkegården først og fremmest i ferieperioderne - men også,
når der skal grandækkes og plantes blomster på
gravstederne. Vi byder Linda velkommen – og
håber hendes ansættelse bliver til fælles glæde!

Babysalmesang
Et nyt ansigt vil møde os til gudstjenester og
kirkelige handlinger fra d. 15. september. Vi
har ansat Linda Engstrøm Pedersen fra Spodsbjerg. Linda er 30 år og mor til 3 børn. Hun er
egl. uddannet socialrådgiver, men har lyst til
at tage udfordringen op med arbejdet i vores
kirker. Det bliver en kombinationsstilling, da
8

tirsdag formiddage kl. 10-11, hvor vi med fagter, dans, balloner, gyngende tæpper, musik og
sang har en dejlig stund med de små nye verdensborgere og byder dem velkommen i vores
kirke. Afsluttende hygger vi os med en fælles
snak over en kop kaffe og lidt sundt. Tilmelding til sognepræst Annalise Bager, anba@
km.dk – sms på 40732986.

Cykel- & vandregudstjeneste

Septembers Cykel- og Vandretur har vi fastlagt til lørdag den 2. september. Denne
gang med start i Fuglsbølle kirke, hvor vi
indleder med en lille kort morgengudstjeneste kl. 9.00.
Derefter begiver vi os ud i det fri. Cykelruten er en tur på ca. 11.km – Fuglsbølle
kirke - Herslevvejen – Bjergvej - Illebøllevej
– Bønneløkkevej – Skovsbovej – Longelsevej
-Præstegården. Vandreturen – er ca. 4 km –
Fuglsbølle kirke – Skovsbo´s markvej – Skovsbovej – Longelsevej – Præstegården.
Vi slutter med lidt at drikke og spise i
præstegården.

Efterårets Babysalmesang starter tirsdag den
29. august og kører over de næste 8 uger (÷efterårsferien). Vi mødes i Skrøbelev kirke disse

Tilmelding senest dagen før
til sognepræsten

Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev pastorat
Kirkens Døgn 8.-9. september

salmer af Iben Krogsdal, som har udgivet 21 nye
salmer i anledning af Lutheråret. Efter gudstjenesten vil vi nyde en fælles kop kaffe i våbenhuset.

Vokalgruppen Fontana

Rebellens Kor

I forbindelse med Reformationsjubilæet fejres
overalt i Fyens Stift “Kirkens Døgn”. Fredag
den 8.september fejrer Øens sogne, som en del
af KULTURDAGEN s. 22.

Pladen ved
Fyens Stifts
æbletræ i
Wittenberg

Lørdag den 9.september fejres i vores pastorat med
et eftermiddags-arrangement i Longelse kirke.
Program:
Kl. 16.00 Planter vi et æbletræ – et søstertræ til
æbletræet i Lutherhaven i Wittenberg.
Kl. 16.15-16.50:
Lille koncert med Vokalgruppen Fontana
Kl. 16.55-17.15: Fællessang med Luthersalmer
Kl. 17.15 → : Serveres der sandwich & Lutherøl
fra Refsvindinge Bryggeri.

Høstgudstjenester
Der er Børnehøstgudstjeneste i Fuglsbølle kirke
søndag den 10.september kl.11.15. Børneklubben medvirker traditionen tro ved at bære
korn og frugt ind og synge for os.
Fælles Høstgudstjeneste i Skrøbelev kirke
søndag den 17.september kl.10.00. Rebellens kor fra Hjørnet i Gl. Skrøbelev medvirker ved gudstjenesten. Vi glæder os meget til
at høre koret synge i vores smukt høstpyntede

kirke. Efter gudstjenesten serveres der pølser i
præstegården.
I forbindelse med høstgudstjenesterne vil vi i
fællesskab plante et træ på kirkegården, som en
del af Reformationsfejringen.

Syng sammen og
bliv klogere sammen
Sådan lyder overskriften
på den sangeftermiddag
vi indbyder til onsdag den 4.oktober kl. 15.00
i Skrøbelev kirke. Her kommer sognepræst i
Hjortshøj v. Århus Morten Skovsted på besøg.
Morten Skovsted var formand for den redaktionsgruppe, der udvalgte salmerne i den Nye
Salmebog ”100 salmer”. Han vil fortælle lidt om
arbejdet med at udvælge salmer, så de både tekstmæssigt og melodimæssigt har værdi - og så skal vi
naturligvis synge nogle af salmerne. Eftermiddagen byder også på en kop kaffe i kirkens våbenhus.
Reformations-gudstjeneste
På Tesedagen den 31. oktober indbyder vi til en
Reformationsgudstjeneste i Fuglsbølle kirke kl.
19.00. Det bliver en gudstjeneste hvor tekster og
salmer sætter fokus på vores berømte Kirkefader
Martin Luther. Kirkekoret medvirker ved gudstjenesten med bl.a. nydigtede og nytolkede Luther-

Allehelgen i kirkerne
Allehelgen fejrer vi i vores kirker med oplæsning af navnene på dem, vi har mistet i årets
løb. Det foregår søndag den
5. november i
Skrøbelev kirke kl. 10.00
Fuglsbølle kirke kl. 14.00
Longelse kirke kl. 15.30
Efter gudstjenesterne vil der blive serveret en
kop kaffe i våbenhuset, med mulighed for en
lille snak med præst og kirketjener, ligesom der
bliver mulighed for at besøge sit gravsted og
sætte en blomst og tænde et lys.
De familier, der har mistet en af deres kære i det
forgangne år, vil få tilsendt en invitation.
Jagtgudstjeneste
Broby Blæserne

Det er 3. gang vi i samarbejde med Spodsbjerg
Jagtforening inviterer til Jagtgudstjeneste i
Longelse kirke. Det bliver onsdag den 8. november kl. 19.00. Igen i år skal vi nyde Broby
Blæsernes dejlige spil på de smukke jagthorn.
Efterfølgende mødes vi til fælles kaffebord i
Longelse Beboerhus.

Efterårstur til Werningerode i Harzen
Vi har enkelte ledige pladser på vores tur 27. – 30. oktober. Vi bor midt i byen
tæt på det gamle smukke rådhus i Østharzens gamle hovedstad Werningerode.
Turens udflugter går bl.a til Bodetaler Talsperre, Sct. Andreasberg, hvor vi skal
køre med Svæve- og Rodelbane. Hexentanzplatz er også et must, når vi besøger
Harzen, og så skal vi på besøg på det topmoderne ølbryggeri ”Hasseröder”.
Rejsens hele program kan ses/rekvideres på www.longelsekirke.dk

Werningerodes
smukke rådhus
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Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev
xxx
pastorat
Tumlingegudstjeneste og
fællesspisning
Torsdag den 16. november kl. 17.30 inviterer
vi igen til Tumlingegudstjeneste i Skrøbelev
kirke. Gudstjenesten bliver som tidligere tilrettelagt på børnenes præmisser, men hele familien
indbydes til at deltage. Efter gudstjenesten serveres der børnevenlig aftensmad i præstegården.
Tilmelding senest dagen før til sognepræsten på
tlf. eller mail.
Kirkemusiker-koncert

Børn & Undervisning		
Konfirmanderne starter undervisning torsdag den 26. oktober kl. 8.10-9.40. Fortsætter hver torsdag indtil uge 14.
NB! Intro-gudstjeneste den 22/10 kl.
14.00 i Longelse kirke.
Juniorkonfirmanderne starter torsdag den
14. september kl. 14.45-16.15 (Tilmelding
senest 7/9).
Børneklubben starter fredag den 1. september kl. 15.00-16.30 og fortsætter vinteren igennem.
Babysalmesang starter tirsdag den 29.
august kl. 10.00-11.00 i Skrøbelev kirke
og fortsætter tirsdage frem til 24. oktober.

Vejviser

www.longelsekirke.dk
Sognepræst Annalise Bager,
Longelsevej 5, 5900 Rudkøbing
62 50 10 69, anba@km.dk
Træffes bedst tirsdag, onsdag, fredag
9.00 -10.00, torsdag 17.00-18.00,
samt efter aftale.

☎

Kordegn: Birgitte E.M.Møller,
62 51 12 70. – træffes
bemm@km.dk
onsdag 9-12 & torsdag 14.00-17.00 på
kordegnekontoret i Rudkøbing, Rue 12.

☎

Menighedsrådsformand: Karl Kristian
Rasmussen, karl.kristian@mail.dk
51 36 25 74

☎

Kirkemusikerne Charlotte, Kjeld, René, Lone, Bo & Axel
(Flemming var på ferie, da billedet blev taget)

Det er en stor glæde, at vores dygtige kirkemusikere igen i år har sagt ja til at gi´ os en koncert.
Det bliver en koncert med sang og spil i forskellige genrer. Der vil indgå både orgel, violin,
guitar og messingblæser i koncerten, og der vil
blive sunget solo og desuden får vi en lille korsats
med alle musikere. Sæt kryds i kalenderen søndag den 12. november kl. 19.00.

Sangaften med Lisbet & Tage
Det står i sangens tegn, både den vi lytter til
og den vi selv er en del af, når Lisbet & Tage
kommer til Longelse kirke onsdag den 29.
november kl. 19.30. Her vil de vælge nogle
salmer & sange, som de vil synge for os. Men
der bliver også mulighed for, at os på bænkerækkerne får lov at vælge nogle fælles sange.
Der bliver serveret en kop kaffe og lidt bagværk
i forbindelse med arrangementet.
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Døbte
17. maj	Mette Slot Petersen,
St. Byhavevej 66, 1.th. Svendborg
Fuglsbølle kirke
17. juni Martin Kyung Littau
Skrøbelev Hedevej 18, Torpe
Skrøbelev kirke
17. juni Asger Lie Dons
Skrøbelev Hedevej 1, Ny Skrøbelev
Skrøbelev kirke
6. august Oskar Kock Christensen
Omgangen 17, Rudkøbing
Fuglsbølle kirke
			
		
Sognepræsten holder fri 18. september – 1.
oktober, 14.-15. oktober, 27.-30. oktober og
25.-26. november. Embedet passes hver gang
af Nordpastoratets præster Hans Henrik
Merrild, Hou, tlf. 62 55 12 64, hhm@km.dk
og Peter Møberg, Tullebølle, tlf. 62 50 22
50, pemm@km.dk

Sekretær: Tom Andersen,
40 13 10 33
toan@km.dk

☎

Graver:
Jeffrey Raymond,
29 42 03 05
jetr@km.dk

☎

Kirketjener: Linda Engstrøm Pedersen,
peder_linda@hotmail.com
21 74 89 25

☎

Gravermedhjælp: Jens Berner Nørgaard,
30 52 48 08
jenzhip@gmail.com

☎

Kirkeværge: Hanne Ellermann
hanne-ellermann@hotmail.com
62 51 18 71

☎

Regnskabsfører: Kaj Christoffersen,
Tryggelev 20 5932 Humble
doka@christoffersen.mail.dk
62 56 10 35

☎

Kirkebil: Byens Taxi,

☎ 62 51 10

80

Strynø pastorat
Et nyt ansigt
Mens jeg skriver disse linjer er jeg stadig sognepræst ved Vor Frelsers kirke i Odense. Ferien
står for døren. Men når I læser det, er jeg allerede
indsat som sognepræst på Strynø (+ Rudkøbing
og Simmerbølle). Her skal jeg virke det kommende års tid som sognepræst i den stilling, der
blev ledig ved Lene Kjær Andersens flytning til
et andet embede. Derefter vender jeg tilbage til
stillingen i Odense. Jeg glæder mig til at møde
Strynøboerne i kirken eller hvor det måtte være.
Ligeledes glæder jeg mig til samarbejdet med
menighedsrådet og de ansatte ved kirken samt
andre, der er engagerede i sognet.
Den lidt usædvanlige ordning er kommet i stand
ved at biskop Tine Lindhardt, som jo for ganske
nylig har besøgt Strynø ved et vellykket arrangement, har bedt mig om at vikariere i den ledige
stilling. Hun begrundede det med at hun gerne
ville have ”en erfaren sognepræst”. Og det må jeg
vel alt andet lige siges at være, eftersom jeg har
været præst siden 1981 (tænk!). Min nuværende
stilling som sognepræst i Odense har jeg haft siden 1996. Det er et storbysogn (et par km fra
centrum) med en del kirkelige handlinger.
Efter en kort betænkningstid sagde jeg ja-tak
til Tine Lindhardts forslag om for en midlertidig periode at virke som præst på Strynø og
Langeland. Jeg gjorde det, fordi jeg ser det som
en ny og spændende udfordring for mig. Min
situation bliver anderledes end den var for jeres afgående præst, idet jeg ikke får bopæl på
Strynø, men forbliver på fastlandet, nærmere
bestemt præstegården i Odense, hvor familien
bor og hvor jeg også under vikariatet får min
hjemmearbejdsplads. Jeg begynder således et
nyt liv som pendler. Jeg rykker gerne ud, når
det ønskes. Jeg glæder mig til at besøge øen
(har det endnu til gode) og træffe jer, som bor
der. Jeg har hørt meget godt om øen, dens mennesker og den smukke natur. Derfor ser jeg også
samarbejdet med jer i møde uden bekymring.
Min familie udgøres af min kone, min datter og
børnebørn. Samvær med familien fylder en del
i fritiden, men der bliver også tid til udflugter i

vores smukke land, til lystlæsning indenfor områderne litteratur og historie. I mindre grad også
til musikalsk udfoldelse. Til det uundværlige for
mig hører det at færdes i naturen – til fods, på
cykel eller som jæger. Jeg er ikke i tvivl om at
Strynø også her har noget at byde på! Vi ses!
Erik Ransby

Tak Strynø
Lige før påske 2009 ankom Claus og jeg til Strynø
med vores dengang 3 små børn, det har været
dejlige 8 år, hvilken også gør det svært for hele
familien at sige farvel, også for de 2 yngste børn
som har haft hele deres liv på Strynø.
Men det er ikke kun med vemod at vi forlader
Strynø, vi forlader først og fremmest Strynø med
stor taknemmelighed, over at have været en del
af øens liv, hvor strynboerne og øens sommerhusejere har bakket fantastisk op omkring kirken. I viser at I vil jeres kirke, I ønsker den både til
søndages gudstjeneste, til særgudstjenester og til
koncerter, og til livets store begivenheder bakker
hele øen op. Tak for jeres samtaler om prædiken,
salmer, om aktuelle kirkelige emner, der især er
diskuteret ved kirkekaffen i våbenhuset. Tak for
jeres tillid og åbenhed, når jeg har mødt jer i glade
stunder og i mørke tider. Tak til menighedsrådet,
for samarbejdet, for jeres opbakning, jeres kamp
for kirken, jeres mod og nysgerrighed.
Tak til kirke- og kirkegårdspersonalet, tak for
samarbejdet, og jeres utrættelige arbejde for kirkens liv og vækst.
Lene Kjær Andersen
Særgudstjenester:
Familiegudstjeneste (Spaghetti)
Alle – store og små – er meget velkomne til
efterårets spaghettigudstjeneste i Strynø kirke
den 22. november kl. 17. Efter gudstjenesten
er der fælles aftensmad. Tilmelding nødvendig,
pris: 10 kr. for voksne og 5 kr. for børn (0-17 år.)
Velkommen
Høstgudstjeneste - 1. oktober kl. 10 holdes
der høstgudstjeneste i Strynø kirke.

Nogle har kaldt høstgudstjenesten for den fjerde
højtid. Kaj Munk siger et sted, at det ikke er for
meget at sige ”tak for mad” én gang om året.
Dette kan man kun give ham ret i.

Alle Helgen
Søndag den 5. november er det Alle Helgens
søndag. Denne dag er der gudstjeneste på Strynø
kl. 10. At mindes de døde, som var en levende del
af vores liv, kræver ikke nødvendigvis et bestemt
tidspunkt eller et sted. Men engang imellem er
det godt at gøre det sammen, i fællesskab med
andre. Det vil der være lejlighed til ved Allehelgensgudstjenesten denne søndag. Mange benytter lejligheden til at gå på kirkegården og lægge
en blomst eller tænde et lys.
Nogle steder er det skik at præsten oplæser navnet på den eller de, som har tilknytning til sognet og som er døde i årets løb. Man er velkommen til at give præsten besked, hvis man ønsker
et navn nævnt på Alle Helgens Søndag.
Erik Ransby

Vejviser

Vikarierende sognepræst: Erik Ransby,
Træffes i Strynø præstegård,
Kirkevejen 18, 5943 Strynø
efter aftale og på
30 93 78 74.
Mail: er@km.dk. Fri mandag.

☎

Menighedsrådsformand:
Henning Madsen, Søndrevej 22,
5943 Strynø.
62 51 46 61
Graver: Gorm Gierløff,
29 26 16 82
Kirkeværge: Helga Rasmussen,
Møllevejen 8,
62 51 37 51
Kasserer: Elisabeth Gregersen,
Dommervænget 3, 5943 Strynø
31 95 58 60
Regnskabsfører: Kaj Christoffersen,
Tryggelev 20, Tryggelev, 5932 Humble.

☎

☎

☎

☎
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Rudkøbing-Simmerbølle pastorat
Nyt embede i Ringe

Snart lærte jeg også skønne Simmerbølle at
kende og folkene omkring kirken og deres stolthed over deres sted og kirke.
På de lidt over otte år, jeg har været præst i jeres
kirker, har der været en del forskellige menighedsrådsmedlemmer. Tak for samarbejdet til jer
alle; jeg ønsker begge råd alt det bedste.

Den 1. april 2009 blev jeg ansat som præst på
Strynø og i Rudkøbing og Simmerbølle og har
været meget taknemmelig for den tid, som jeg
har fået her på Langeland. Jeg har været bosiddende på Strynø, men størstedelen af arbejdet
har jo været i Rudkøbing og Simmerbølle. Her
har jeg haft kontakt med mange familier igennem dåb, konfirmation, vielser, bisættelser og
begravelser. Tusind tak til alle jer, som jeg har
mødt gennem årene, både dem, som jeg har
mødt i stor glæde, og dem, jeg har mødt i dyb
sorg. Tak for jeres tillid og åbenhed.
Jeg kan huske den første dag, hvor jeg kom
gående sammen med min mand i Rudkøbing,
og folk, som gik omkring os, hilste på os. Vi
undrede os først, men blev samtidig utrolig
glade for at komme til en by, hvor man hilste
på hinanden og på trods af byens størrelse var
interesseret i hinanden. Sådan et sted føler man
sig velkommen!
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Ikke mindst tak for samarbejdet til kirke- og
kirkegårdspersonalet og kordegne. Jeg har været meget taknemmelig for jeres engagement og
jeres faglige dygtighed og ikke mindst faglige
stolthed. Jeg ville ønske, at jeg i dette kirkeblad
kunne nævne jer alle, men jeg håber, at I allerede ved, hvor meget I hver især har betydet
ikke kun for mig, men også for kirkelivet i Rudkøbing og Simmerbølle.

Til sidst vil jeg sige tak for samarbejdet med
min nærmeste kollega, præsten i Rudkøbing
og Simmerbølle. (Som i min arbejdsperiode har
været 4 forskellige præster.) Tak til Pia Tønsberg-Jensen for at tage en nyuddannet præst
under dine vinger, tak for samarbejdet og for alt
det faglige og menneskelige, du har lært mig.
Tak for samarbejdet til vikarpræsterne Anders
Ellebæk Hansen og Mai Bjerregaard Andersen;
I viste en fin forståelse for disse kirker. Ikke
mindst tak til min nuværende kollega, Hanne
Davidsen; tak for samarbejdet, din kreativitet
og dine nye idéer og din kamp for, at kirkerne
og menigheden har de bedste vilkår. Jeg har
glædet mig over vores samarbejde og ønsker dig
alt det bedste.
Lene Kjær Andersen.
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Årsvikar i Rudkøbing og Simmerbølle
Jeg er blevet bedt om
at præsentere mig selv.
Mens disse linjer skrives er jeg endnu ikke
tiltrådt min nye stilling som præstevikar
i Rudkøbing og Simmerbølle sogne. Vikariatet gælder for et år
fra 8. august 2017, og når tiden er gået vender
jeg tilbage til min nuværende stilling som sognepræst ved Vor Frelsers kirke (Korsløkke sogn)
i Odense. Biskop Tine Lindhardt har bedt mig
om at vikariere i stillingen. Jeg har sagt ja-tak
til opgaven, som jeg tror også kunne være en
ny og spændende udfordring for mig. Hvad der
senere sker med den stilling, jeg skal vikariere i
(omfatter også Strynø), vides ikke.
Selvom erfaring ikke alle steder værdsættes
efter fortjeneste (jeg er årgang 1954), kan jeg
vist godt tillade mig at sætte betegnelsen ”erfaren sognepræst” på mig selv - uden at prale.

Kirkelig Kafé for Kultur og Kristendom
Foredrag torsdag den 2. november kl. 19.00 i
Rudkøbing Præstegårds konfirmandstue
Lektor David Bugge: ”Forløsning under narkose” – Karen Blixen og kristendommen.
Om foredragets indhold skriver han:
”Karen Blixens forhold til kristendommen er
præget af en mærkelig spænding. Store dele af
hendes forfatterskab kan læses som ét langt opgør med kristendommen og etikken, sådan som
hun mente at finde den repræsenteret hos Martin A. Hansen og kredsen omkring tidsskriftet
Heretica. De savnede i Blixens øjne sansen for
det magiske og det erotiske og reducerede ifølge
hende fejlagtigt frelsen til en ”forløsning under
narkose”, hvor der ikke forudsættes nogen indsats fra det menneskes side, der skal frelses. Det

Jeg har været præst forskellige steder uden afbrydelse siden 1981, hvor jeg blev ordineret.
Mit første embede var på Als (Egen sogn).
Dernæst fik jeg stilling i grænselandet Sydslesvig, hvor jeg tilbragte i alt 5 år. Der findes
som bekendt et dansk mindretal syd for den
dansk-tyske grænse. De indgår som en del
af det tyske samfund, men ønsker at bevare
en tilknytning til Danmark gennem danske
institutioner som børnehaver, skoler og kirker. Der er ligeledes et mangfoldigt dansk
foreningsliv i Sydslesvig. Siden 1996 har jeg
været sognepræst i Odense ved Vor Frelsers
kirke. Jeg har således været præst både på landet, i grænselandet og i storbyen.
Som det fremgår af ovenstående har jeg således båret præstekjole i en del år. Arbejdet som
præst fylder mig stadig med glæde. Det kan
undertiden ligne en blandet landhandel, men
hovedopgaverne såsom at lave prædiken, holde
gudstjeneste, døbe, vie, begrave og undervise
konfirmander og samtale med mennesker (sjæle-

sorg) er til stadighed en krævende og berigende
udfordring i det daglige arbejde.
Under vikariatet bliver jeg boende i min præstegård i Odense. Jeg begynder således et nyt liv
som pendler. Familien omfatter foruden min
kone en datter og børnebørn. Samvær med familien fylder en del. Vi besøger gerne smukke
og interessante steder i Danmark og til min
lystlæsning hører både litteratur og historie.
Mere sparsomt er den tid jeg bruger på musikalsk udfoldelse. Vort smukke land er en næsten
uudtømmelig skat. Jeg færdes gerne i naturen til
fods eller på cykel eller som jæger. Jeg vidste det
allerede inden, men er igen blevet bekræftet i at
Langeland og Strynø er naturperler.
Når I læser dette, er jeg allerede tiltrådt og i fuld
gang. Jeg ser frem til samarbejdet med menighedsråd og kirkepersonale og ikke mindre til at
møde sognenes beboere i kirken eller hvor det
måtte være.
Erik Ransby

interessante er imidlertid, at vi i andre fortællinger af Blixen finder en positiv fremstilling af
netop tanken om den uendelige, betingelsesløse
nåde, der intet forlanger af os, men ”deklarerer
almindelig amnesti”. Foredraget bliver holdt i
en let tilgængelig form og forudsætter ikke, at
man har læst Karen Blixen.
David Bugge er lektor i Etik og Religionsfilosofi
ved Aarhus Universitet, hvor han bl.a. arbejder
med forholdet mellem litteratur og teologi.
Der er gratis adgang.
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TeaterCafé
Mandag den 20. november efter teaterforestillingen i Rudkøbing kirke.
Der opføres et helt nyt kirkespil ”I Tro og Tvivl”
i Rudkøbing kirke 19/11, 20/11, 21/11 og 22/11
alle dage kl. 19.30. Efter forestillingen den
20/11 indbydes til en samtale om stykket på
Hotel Skandinavien. Sognepræst og formand
for kirkespilsforeningen Åben Himmel vil være
tilstede og lede samtalen om forestillingen. En
billet koster 50 kr., men tager man teatercaféen
med, er prisen 100 kr. Billetter kan købes på
Turistkontoret eller hos sognepræst Hanne Davidsen, hda@km.dk
Læs mere Åben Himmels forestilling på side 21.

Kaffe-På-Kanden-Eftermiddage
Til efteråret kan vi glæde os til tre Kaffe-På-Kanden-Eftermiddage. Alle holdes i Rudkøbing
Præstegårds konfirmandstue kl. 14.30-16.00.
Onsdag den 6. september kommer vores provst
Trille Brink Westergaard og taler over emne:
”Trænger vi til en ny reformation?” Om emnet
skriver hun:
Luther gjorde op med alt det, som den katolske
kirke havde byltet ovenpå Bibelens ord. Han ville
tilbage til kilderne, til Guds ord til os og om os –
uden alle mulige forstyrrende elementer.
Har vi også undervejs byltet noget ovenpå, som i
virkeligheden bare forstyrrer det direkte forhold
mellem Gud og os? Er der mon noget, vi trænger
til at gøre op med som moderne lutheranere?
Onsdag den 11. oktober kommer Peder Dons
Laursen og fortæller om emnet: ”Gade og veje i
Rudkøbing. Hvorfor hedder de sådan?”
Hvem var egentlig Sidsel Bager eller Gertrud
Skomager? Og så der jo Ahlefeldtsgade, Ør14

stedsgade og Jens Winthersvej, navne, der dækker
over vigtige familier og personligheder – men
hvad er historien nu lige? Det og meget andet
vil vi høre om.
Onsdag den 8. november kommer vores nye
vikarpræst, Erik Ransby, og fortæller om sin
opvækst i Århus og hans mere eller mindre krogede vej til præstegerningen. Hans overskrift
for eftermiddagen er: ”Fra legeplads til kirke.”
Alle er velkomne – og det er gratis!

Undervisning
Konfirmander
Konfirmandundervisningen starter i ugen efter efterårsferien. Ørstedskolens børn begynder
torsdag den 26. oktober kl. 8.00-9.30. Sognepræst Hanne Davidsen underviser i konfirmandstuen i præstegården, Østergade 2, og
sognepræst Erik Ransby underviser i Bethesda,
Ahlefeldtsgade 27. Konfirmanderne får skriftlig
besked om, hvor de skal møde. De børn, der
går på Kassebølle Friskole, undervises af Erik
Ransby. Det finder sker i annekset ved Simmerbølle kirke og begynder onsdag den 25. oktober
kl. 8.00-9.30.
Tilmelding afleveres eller sendes til kordegnekontoret, Rue 12, 5900 Rudkøbing,
senest 8. september.

Juniorkonfirmander
Der inviteres til juniorkonfirmandundervisning
i konfirmandstuen i Rudkøbing, Østergade 2.
Første gang bliver torsdag den 14. september
kl. 14.45-16.15. Undervisningen varetages af
sognepræsterne Hanne Davidsen og Annalise
Bager – godt hjulpet af kirketjener Lene Munch
Larsen. Der sendes invitationer ud. Tilmelding
til Juniorkonfirmand-undervisningen skal afleveres senest den 6. september i Rudkøbing
præstegård, Østergade 2 eller Longelse præstegård, Longelsevej 5 eller til sekretariatet (kontaktlæreren) på Ørstedskolen.

Børnene vil blive transporteret i bus til undervisningen. Vi ser frem til nogle hyggelige, sjove
og indholdsrige timer sammen. Vi glæder os til
høstgudstjenesten for børn 1. oktober kl. 14.00
i Rudkøbing kirke og så selvfølgelig til opførelsen af julespillet i kirken for bl.a. Ørstedskolens
indskoling!

Kor
Efter en god, lang sommerferie tager vi i august
fat på en ny sæson med korsang hver uge for
både børn og voksne. Jeg ser frem til, at vi formentlig i løbet af foråret 2018, kan rykke ind i
vores fremtidige korlokale på 2. sal i Det Gamle
Rådhus. Indtil da holder korene fortsat til i
Bethesda i Ahlefeldtsgade.
Børnekoret er for børn - både drenge og piger- i
alderen ca. 8-13 år. Der er undervisning hver
tirsdag kl. 16.00-16.50. Første gang tirsdag d.
22. august.
Ungdomskoret er for unge piger og drenge i
alderen ca. 14-18 år. Der er en lille prøve forbundet med at blive optaget i ungdomskoret.
Ungdomskoret øver hver torsdag kl. 16-17. Første korprøve er torsdag d. 24. august.
Sangere i børne- og ungdomskorene tjener henholdsvis 50 og 100 kr. ved deltagelse i gudstjenester og lignende. Korene medvirker ved ca.
10 arrangementer årligt, herunder familiegudstjenester, koncert på plejehjemmet Danahus
i december, Luciagudstjeneste, forårskoncert
i kirken mm. Kirkekoret er et blandet kor for
voksne. Korets repertoire er bredt: fra klassisk
kirkemusik af f.eks. Palestrina, Mendelsohn
og Fauré til danske højskolesange og Kaj Normann-Andersen, som regel i 3-5- stemmige arrangementer.
For tilmelding eller yderligere information, kontakt organist og korleder, Tine Pugesgaard,
tlf 23301868.
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Legekassen – Legestue for de små
Tirsdag den 8. august slog vi atter dørene op og
bød ind til leg for store og små i legestuen LEGEKASSEN. Ideen med legestuen er, at det er
et sted for alle børn, der på en eller anden måde
er hjemmepasset. Barnet kommer ifølge med en
voksen. Man hjælpes ad med at brygge kaffe,
skære frugt ud; alle medvirker til at skabe en
god stemning. Vi har altid fælles rundkreds med
sange, guitarspil, måske en fortælling, måske en
leg, måske noget helt tredje. Vi tager også på en
fællestur ud af huset. Hver gang slutter vi af med
medbragte madpakker og fælles oprydning.
Det foregår tirsdag og torsdag i tidsrummet
9.00- ca.12.30 og er for børn mellem 0-6 år.
Lige nu er vi en gruppe på 20 børn + voksne,
men der altid plads til flere! Alle medbringer et
stykke frugt til det fælles fad, og man har sin
egen madpakke med. Det koster 10 kr. pr. barn.
Det dækker udgifter til diverse materialer, samt
kaffe og the til de voksne.
Tilmelding første gang er en god ting. Kontakt
Rikke på tlf: 29242436 eller mail : vaedele@
gmail.com, eller skriv til Mette på kassefritter@
gmail.com ALLE der har lyst til at være med er
mere end velkomne.

Donation

Kort før sommerferien blev vi kontaktet af Pil
Wurtz, guldsmed, som laver et Langelandssmykke. Hvert år vælger hun et projekt for børn

på øen, som hun vil glæde med noget af overskuddet fra smykket. Så på den store legedag i
juni i år fik vi overrakt en ny guitar, og vi er SÅ
glade og taknemmelige!

Særgudstjenester
Høstgudstjenester
24. september kl. 10.00 er der almindelig høstgudstjeneste i Rudkøbing kirke ved Hanne Davidsen.
24. september kl. 14.00 er der familiehøstgudstjenesten ved Hanne Davidsen. Temaet for
gudstjenesten er ”Livets Brød”. Den indledes
med en procession, hvor børnene går ind i kirken
med frugt og grønt o. lign., der stilles på et bord i
koret. Efter gudstjenesten er der kaffe, saftevand
og kage på Hotel Skandinavien, hvor børnenes
gaver udloddes. Det indkomne beløb doneres til
et velgørende formål. Af hensyn til kaffen kræves tilmelding til dette arrangement. Tilmelding
via juniorkonfirmandundervisningen eller til
Hanne Davidsen, hda@km.dk, tlf. 62511375.
17. september kl. 11.15 er der høstgudstjeneste i
Simmerbølle kirke ved sognepræst Erik Ransby.

Alle Helgens-gudstjenester
Rudkøbing og Simmerbølle kirker indbyder til
en særlig Alle Helgens gudstjeneste søndag den
5. november kl. 10.00 i Rudkøbing kirke og kl.
11.30 i Simmerbølle kirke. Ved gudstjenesterne
nævnes navnene på de, der er døde, begravet eller bisat fra Rudkøbing og Simmerbølle kirker.
Der vil være lystænding, og kirkens kor medvirker ved begge gudstjenester.
Luthergudstjeneste
Den 29. oktober kl. 10.00 holdes der ”Luthergudstjeneste” i Rudkøbing kirke kl. 10 ved sognepræst Erik Ransby. Det sker samtidigt over
hele landet. Luther reformerede den katolske
messe. Han lagde ikke vægten på de ydre former, men på indholdet. Og så digtede han en

række nye salmer og tilskyndede andre til det
samme. Gudstjenesten vil have den kendte og
traditionelle form, men de særligt lutherske elementer – herunder salmerne – vil blive fremhævet. Vi håber, at kirkens kor kan medvirke.

Kirkekaffe
I Rudkøbing kirke er der kirkekaffe i kirkens korsarm efter gudstjenesterne den 10/9 og 29/10.
I Simmerbølle kirke er der kirkekaffe i Annekset efter gudstjenesten en 8. oktober kl. 19.00.
Koncerter i december
Mandag d. 4. december i Rudkøbing Kirke:
Julekoncert med Langelands Brassband.
Torsdag d. 7. december kl. 19.30 i Simmerbølle
Kirke: Blokfløjtekvartetten Bravade fra Finland.
Torsdag d. 21. december kl. 19.30 i Rudkøbing Kirke: Julekoncert med Maria Lantz og
Tine Pugesgaard.

Plejehjemsgudstjenester
September
5/9 kl. 10.30 Rudkøbing Plejehjem (Erik Ransby)
5/9 kl. 14.00 Danahus (Erik Ransby)
Oktober
10/10 kl. 10.30 Rudkøbing Plejehjem
(Hanne Davidsen)
10/10 kl. 14.00 Danahus (Hanne Davidsen)
November
14/11 kl. 10.30 Rudkøbing Plejehjem
(Annalise Bager)
14/11 kl. 14.00 Danahus (Annalise Bager)
Gudstjenester på Aktivitetscentret Kohaven:
19/9 kl. 10.00 (Erik Ransby)
24/10 kl. 10.00 (Hanne Davidsen)
7/11 kl. 10.00 (Annalise Bager)
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Menighedsråd
Konstituering
Rudkøbing menighedsråd har konstitueret
sig således:
Lars Faartoft: formand
Janne Riis Peitersen: næstformand
Conny Mortensen: kirkeværge
Anders Houlstad: kontaktperson og kasserer
Tom V. Søegaard (menigt medlem)
Vibeke Westphal (menigt medlem)
Elna Krogsmose (menigt medlem)

Indre Mission - Bethesda
7/9
Møde v/ Per Møller Henriksen,
Soldatermissionen
14/9
Møde
21/9
Bibelstudie
28/9
Møde
12/10 Bibelstudie
26/10 Møde v/ Ole Andersen, Ordet og Israel
9/11
Bibelstudie
16/11 Sangaften
23/11 Møde v/ Johan Schmidt Larsen

Simmerbølle menighedsråd har konstitueret
sig således:
Annika Viulm: formand
Jens Chr. Bay: næstformand og sekretær
Thorkild Wamsler: kontaktperson og kirkeværge
Anette Skejnæs: kasserer
Kirsten Krüger Olsen (menigt medlem)

Kontakt: Birgit Mogensen, tlf. 62502098
Hvor ikke andet er anført, er møderne i
Bethesda kl. 19.30.

Kordegn: Birgitte E. M. Møller, Rue 12,
5900 Rudkøbing,
62 51 12 70,
bemm@km.dk. Træffetid onsdag 9.0012.00 og torsdag 14.00-17.00. Udover
disse tider kan der rettes henvendelse til
sognepræsterne, dog ikke mandag.

☎

Organist: Tine Pugesgaard
Sagers Allé 1, 5900 Rudkøbing.
Mail: tine.p.org@gmail.com
23 30 18 68.

Kirkegårdsleder: Ole Lundager
Hansen,
62 51 17 65,
rudkoebingkirkegaard@mail.dk
træffetid kl. 9.00-10.00 på kontoret,
Rue 12, 5900 Rudkøbing.

☎

Regnskabsfører Benny Rasmussen,
Tordenskjoldsvej 21, 5700 Svendborg
Kirkebil: Byens Taxi 62511080

Vejviser

Gælder begge sogne
www.rudkøbing-simmerbøllekirker.dk
Præster
Sognepræst kbf.:
Hanne Davidsen, Rudkøbing Præstegård, Østergade 2, 5900 Rudkøbing
62 51 13 75 / 21 33 03 75,
hda@km.dk. Træffes bedst tirsdag-fredag
11.00-12.00. Mandag fri.

☎

Info om aktiviteter m.m. i Rudkøbing og Simmerbølle kirker kan findes på Facebook: RudkøbingSimmerbølle Pastorat eller på pastoratets hjemmeside www.Rudkøbing-Simmerbøllekirker.dk
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Planlagte menighedsrådsmøder:
Rudkøbing menighedsråd:
(alle møder holdes i præstegårdens konfirmandstue kl. 19.00)
30. august
21. september
25. oktober
8. november
Simmerbølle menighedsråd:
(alle møder holdes i Annekset ved Simmerbølle
kirke)
6. september kl. 16.30
10. oktober kl. 15.00
1. november kl. 16.00

Vikarierende sognepræst: Erik Ransby,
Træffes i Strynø præstegård,
Kirkevejen 18, 5943 Strynø
efter aftale og på
30 93 78 74.
Mail: er@km.dk. Fri mandag.

Rudkøbing Menighedsråd:
Formand:
Lars Faartoft,
23 21 57 87
Kirkeværge:
Conny Mortensen,
40 36 64 32

☎

☎

Simmerbølle Menighedsråd:
Formand: Annika Viulm,
27 52 14 85
simmerboellemenighedsraad@gmail.com
Kirketjenervikar: Karina Høising,
Kirkeværge: Thorkild Wamsler,
23 29 74 90

☎

☎

Sydlangelands kirker
At komme hjem!

Har du hørt Bublé sangen «Home», hvor han
synger om den længsel, som folk har, der har
været på rejse i mange år, og hvor han blandt
andet siger, som en slags bøn: ”Lad mig rejse
hjem, jeg har taget min tørn, og det er jeg nu
færdig med, og jeg er nødt til at rejse hjem, så
lad mig rejse hjem, så vil alt blive i orden…”?
Sådan har vi haft det et par år, Susanne og jeg!
Når vi tæller efter, så har vi tilbragt næsten 20
år i udlandet siden vi blev gift i 1979, og af dem
12 år i Norge, hvor jeg var sognepræst på landet
og Susanne lægesekretær. Men vi kom fra Sønderjylland, nærmere bestemt Aabenraa, hvor vi
voksede op, og hvor noget af vores familie stadig bor – og derfor flyttede vi først til den egn af
Danmark, hvor jeg nu har været præst nogle år.
Livet byder dog af og til på nye udfordringer –
og dem er vi ikke bange for at tage! Vi er glade
og spændte! Glade over at I netop valgte os, og
spændte på, om vi kan leve op til jeres forventninger. Vi glæder os til at fylde præstegården
i Humble med liv og glade dage, og er helt
sikre på, at vores 3 børn med deres respektive,
samt vores 2 - (3) børnebørn, vil være med til
det, selvom de bor i henholdsvis Odense, Vejle
og Århus; og så har vi jo min far - som bor i
Aabenraa – han vil nok være endnu hyppigere
gæst. Det bliver dejligt, at byde alle velkommen
i den pragtfulde og nyrenoverede præstegård i
Humble – hvor vi også gerne vil se jer, som læser

kirkebladet – gæstfrihed er nemlig det allermest
vigtige for os som præstepar!
Gode samtaler og at høre på, hvad Gud gør derude iblandt jer, og hvad Han allerede har gang
i rundt omkring i Langelands sydlige sogne. Vi
er jo ikke født i går, og livet og beskæftigelsen
med menighedsudvikling har lært os, at det primært er det, der gror frem fra græsrødderne i
menighedssammenhæng, der bærer frugt – det
fra ’den gode jord’ fra den kendte lignelse, Jesus
fortalte! Det vil vi være med til at promovere,
det vil vi være åbne overfor, det vil vi hjælpe
frem, så vidt det står til os – og jeg er helt sikker på, at også menighedsrådet og andre ledere i
Humble vil være med til det. Nogle stikord for
min virksomhed som præst hos jer kunne ellers
være: menighedsudvikling i børne/unge arbejdet, gudstjenestefornyelse gennem involvering,
prædiken-workshops og samtale-undervisning
samt Folkekirkens Nødhjælp, Søren Kierkegaard, Re-kontekstualisering.
Jeg er nok ikke nogen A4-præst; har lavet en
doktorafhandling i praktisk teologi med særlig
fokus på børne/unge arbejdet, om at sætte tingene i menigheden ind i sin rette sammenhæng,
både når det gælder bibel, tradition og nutidens
kontekst. Jeg er nok også lidt af en sportsidiot
og har et par træneruddannelser i fodbold og
badminton; og så bruger jeg det meste af min
fritid med fluestangen ved kysten eller i Norge,
og er da også fluekaste-instruktør; jeg står på
alle slags ski, har krydset flere nationalparker til
fods og så padler jeg i kajak. Min sociale bevidsthed kom bl.a. til udtryk gennem mit engagement i den norske Kirkens Nødhjelp.
At komme hjem betyder også, at finde sine rødder og prøve at slå sig til ro – det håber vi at
kunne gøre hos jer i Sydlangeland – VI GLÆDER OS!
Kærlig hilsen Susanne & Allan Madsen
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Indsættelser – festgudstjeneste
Søndag d. 3. september indsættes den nye
sognepræst i Humble – med 25% bistandsforpligtelse til Lindelse – ved to festlige gudstjenester.
Kl. 15.00 i Lindelse kirke.
Kl. 16.30 i Humble kirke.
Efter gudstjenesten i Humble er alle velkomne
til at komme og hilse på vores nye præst over
en god middag i konfirmandstuen. Tilmelding til middagen er nødvendig senest d. 30
august til Hanne Elnegaard, tlf. 51516135
Høstgudstjenester
på Sydlangeland:
Der er al mulig grund til at fejre høsten og
takke for det daglige brød. Det gør vi flere
steder og på flere måder:
Lørdag 9. september:
Tryggelev kirke 19.00: Høst- og Reformationsgudstjeneste for hele Sydlangeland!
Vi fejrer høsten OG markerer Kirkens Døgn,
hvor reformationsjubilæet fejres i hele landet.

Lindelse kirkekor synger særlige Luther-sange, og
kirken vil emme af høst og reformationsfejring.
17. september:
Lindelse kirke
14.00: ”Raske
børn hjælper syge
børn” Familiehøstgudstjeneste.
Alle børn opfordres til at komme med frugt og
grønt fra egen have (eller naboens, men husk at
spørge). De voksne må også gerne komme med
lækkerier. Efter gudstjenesten holdes der auktion over alt det, I medbringer. Overskuddet
går til hospitalsklovnene på børneafdelingen
på Odense sygehus. Der bydes på sodavand,
kaffe og kage under auktionen.
24. september:
Magleby kirke 10.00
Bagenkop kirke 19.30
Kædeby kapel 19.30
Der er tale om traditionelle høstgudstjenester. Alle tre steder bydes der på kaffe og kage
efter gudstjenesten!

Allehelgen d. 5. november:
Når vi samles Allehelgen, er det blandt andet for at mindes
vore døde. Sorgen er kærlighedens spejlbillede. Men vi kan
være sammen i og om sorgen Derfor holder vi gudstjenester,
hvor vi i særlig grad gør plads til at sende en tanke til de
mennesker, vi har mistet. Navnene på dem vi har mistet på
Sydlangeland i årets løb vil blive læst op.
Magleby kirke 16.00
Tryggelev kirke (også for Fodslette) 19.00
Humble kirke 19.00: Efter gudstjenesten vil vi sammen
styrke os på den traditionelle gullaschsuppe.
Bagenkop kirke 20.00: Der bydes på kaffe i kirken bagefter.
Lindelse kirke 20.00: Der bydes på kaffe i konfirmandstuen
efter gudstjenesten
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Konfirmand-gudstjeneste
torsdag d. 12. oktober 19.00 i Humble kirke.
Gudstjenesten vil være i ungdommens tegn vi indbyder i den forbindelse særligt de kommende konfirmander og deres forældre, men
alle er hjerteligt velkomne.
Efter gudstjenesten er der informationsmøde for
de kommende konfirmander og deres forældre.
Fest-gudstjeneste
for hele Sydlangeland
Humble kirke 29. oktober 10.00.
Vi markerer den dag, hvor Luther slog sine berømte 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg i
1517 og dermed startede reformationen.
Teserne vil blive slået op rundt om i kirken. Der
vil blive fortalt om baggrunden for dem og om,
hvad det var, Luther gjorde op med.
Men først og fremmest fokuseres der på det,
som Luther nu satte i centrum – og som er lige
aktuelt: Vi er fejlbarlige og retfærdige på samme
tid. Fordi Gud med Jesus Kristus sætter os frie
og rækker os sin kærlighed og tilgivelse – sådan
som vi er!
Lindelse kirkekor og koret Salos medvirker.
Koncert
Bagenkop kirke
Lørdag d. 11. november 16.00
Med alle kirkemusikere i Sydlangeland pastorat.
Vores dygtige kirkemusikere optræder både solo
og sammen med det, som hjertet er fuldt ud.
Alle er velkomne til denne eftermiddag fuld af
sang og musik.
Efter gudstjenesten bydes der på et let traktement i kirken, så man kan hilse på musikerne.
Gospelkoncert
Lindelse kirke tirsdag d. 28. november 19.30
Med Soul Singers. Vi gentager succesen fra 2016,
hvor en fyldt kirke var vildt begejstret!
Koret har markeret sig som noget af det bedste på den danske gospelscene. Under ledelse af
Janne Wind kommer koret med sine 120 med-

Sydlangelands kirker
SoulSingers

lemmer til Lindelse Kirke med en energifyldt og
rørende koncert med en blanding af moderne
gospelhits og julemusik med stemningsfulde
numre. Lige til at komme i julestemning af!
Med til koncerten er også pianist Lars Bruno,
der har en helt særlig evne til at løfte musikken
og koret.

Gudstjenester på Lindelse plejecenter:
Tirsdag d. 26/9 14.00:
Trille Brink Westergaard – med altergang.
Tirsdag d. 24/10 14.00: Allan H. Madsen
Tirsdag d. 21/11 14.00: Thomas Hårbøl
Har du svært ved at komme op af trapperne til
kirkerne eller sidde på de hårde bænke, så er her
en god mulighed for at komme i kirke. Alle er velkomne - der serveres kaffe og hjemmebag bagefter.

Gudstjenester på Humble plejecenter:
Onsdag d. 13/9 15.00 Allan H. Madsen
Onsdag d. 11/10 15.00 Thomas Hårbøl
Onsdag d. 15/11 15.00 Allan H. Madsen
Konfirmander
Skal du konfirmeres i foråret 2018? Hvis du går
på Ørstedskolen eller Magleby Friskole får du
brev fra din præst om mødetid og –sted for forberedelsen. Går du i skole et andet sted skal du
selv kontakte præsten og aftale nærmere.

Juniorkonfirmand
Vi starter nyt juniorkonfirmandforløb op i efteråret. Det er endnu ikke forhandlet på plads med
de involverede parter. Forældre og børnene i den
nye 3. klasse på Humble skole vil modtage en
invitation i september. Alle børn i Sydlangelands
pastorater er velkomne til at deltage. Er man
interesseret og går barnet ikke på Humble skole,
kan man tage kontakt til præsten i Humble.
Eftermiddagsmøder
Vel mødt til hyggelige eftermiddage for de
ældre på hele Sydlangeland. Vi snakker, hygger, synger, drikker kaffe og har ofte besøg af
en gæst, der vil underholde eller gøre os klogere. Der kan bestilles kirkebil - se hvordan
og hvilken under ”kirkebil”. Vi begynder
hver gang kl. 14.30 og slutter ca. 16.45.
Humble præstegård torsdag d. 28. september: Den nye sognepræst, Allan H. Madsen,
er naturligvis dagens gæst ved sæsonens første eftermiddagsmøde.
Lindelse præstegård torsdag d. 26. oktober: Vi
får besøg af tidl. sognepræst Jeanne Søgaard,
der vil fortælle om sin ungdom som fredelig
slumstormer og de skift, som livet har bragt.
Humble præstegård torsdag d. 23. november:
Se nærmere i Øboen
*Alle er velkomne. Husk kop og brød *

Lokalhistorisk forening
4-10 kl. 19.00 besøger vi Fuglsbølle Kirke, hvor
Annalise Bager vil fortælle om kirken.
15-11 kl. 19.00 besøger vi Frederiksberg, hvor
Dorte Ahlefeldt-Laurvig vil fortælle om herregården.
Husk kaffekurven! se også
http://lokalarkiver.langelandkommune.dk
Nye menighedsråd og
nye pastorater på Sydlangeland.
Tryggelev og Fodslette sogne har valgt at træde ud
af det fælles menighedsråd med Lindelse og danne
eget råd – sammen. Lindelse får dermed automatisk eget råd. Ændringerne betyder, at der skal
være nyvalg i alle tre sogne. Det vil der være orienteret om i Øboen og på provstiets hjemmeside.
Baggrunden for ønsket er, at Tryggelev, Fodslette, Magleby og Bagenkop har anmodet biskoppen om at blive sammenlagt til ét pastorat – med én fælles præst på fuld tid. Med den
nuværende struktur ville præsten skulle have en
bistandsforpligtelse til provsten. Det undgås
med den nye struktur.
Det nye selvstændige menighedsråd i Tryggelev-Fodslette skal være med til at vælge den nye
præst sydpå. Fordi det nye råd først skal vælges,
trækker det ud med at få en ny præst. Vi håber,
at der kan ansættes en før jul.
Den nye struktur på Sydlangeland bliver således, at Bagenkop, Magleby, Tryggelev og Fodslette fra ansættelse af ny præst vil være ét pastorat med egen præst.
Humble sogn bliver fra 1/9 eget pastorat med
egen præst, der dog har 25% bistandsforpligtelse til provsten.
Præsterne fra de 4 sydlige sogne og Humble vil
afløse for hinanden på ferier og fridage.
Lindelse bliver eget pastorat med 3/4 præsteembede: Provsten som 50% sognepræst og præsten
i Humble som 25% bistandspræst.
Der vil som hidtil være et udstrakt samarbejde mellem sogne og præster om konfirmander, juniorkonfirmander, fælles gudstjenester og meget andet.
19

Sydlangelands
xxx kirker
Tusind tak
til Magleby Fri- og
Efterskole for lån
af bus og sponsorering af boller til
vores sogneudflugt!
Vi havde en rigtig
god tur.
Hilsner fra Bagenkop og Magleby
Menighedsråd
Ferie og fri. Kurser:
Sognepræst Thomas Hårbøl har fri d. 30/9
-1/10, d. 28-29/10 og 11-12/11. Fri mandag.
Sognepræst Allan H. Madsen har fri 16-17/9 og
25-26/11. Fri mandag.
Sognepræst Trille Brink Westergaard er på
kursus/møder 15/9, 18-21/9, 27/9, 30/9, 27/10,
24/11 og har ferie 14-22/10. Fri ca. hver anden
weekend.

Vejviser
HUMBLE SOGN:
Sognepræst Allan Helmer Madsen
Humble præstegård
Ristingevej 24, 5932 Humble
62 57 20 20 mail: alhm@km.dk
Fri mandag.

☎

Menighedsråd:
Formand: Hanne Elnegaard,
62 57 11 34
Kirkeværge, Kædeby: Michael Drost,
29 88 87 22
Kirkeværge, Ristinge: Frank Lund62 57 12 81 /50 48 24 81
strøm,
Kirkeværge, Humble: Henny Munk
28 11 50 45
Larsen,
Regnskabsfører: Benny Rasmussen,
62 22 72 88

☎
☎

☎
☎

☎

Graver: Anette Zawada Rasmussen,
21 28 62 89. Fri mandag.

☎

LINDELSE SOGN:
Sognepræst Trille Brink Westergaard
Lindelse præstegård
Langegade 2, 5900 Rudkøbing
62 57 15 07 /20 46 36 44
Mail: tubw@km.dk.
Fri ca. hver anden weekend.

☎

Ved fravær: Kontakt sognepræsten i
Humble.
Menighedsråd – (nyvalg i efteråret):
62 51 11 01
Formand: Troels Brøgger,
Kirkeværge: Torben K. Pedersen,
20 99 46 62
Regnskabsfører: Kaj Christoffersen,
51 33 10 35

☎

☎
☎

D. 30 juni sagde sognebørn og menighedsråd farvel og tak til
vores graver gennem 32 år, Jerry Jensen. Billederne er fra afskedsreceptionen i et telt på præstegårdens gårdsplads.

20

Graver: Poul Rasmussen,
Fri mandag.

☎ 23 38 87 05.

MAGLEBY, BAGENKOP,
TRYGGELEV, FODSLETTE SOGNE:
Vikarierende sognepræst Thomas Hårbøl
Træffes i Magleby præstegård efter
24 91 10 77
aftale og på
Mail: trh@km.dk. Fri mandag.

☎

Tryggelev og Fodslette:
Også sognepræsten i Lindelse.
Bagenkop menighedsråd:
Formand: Dorthe Grabentinn,
23 81 95 33
Kirkeværge: Tove Egmose,
62 56 16 74
Regnskabsfører:
51 33 10 35
Kaj Christoffersen,
Graver, Bagenkop:
62 56 27 28
Peder Kølle,

☎
☎

☎

☎

Magleby menighedsråd:
51 55 34 33
Formand: Jens Schrøder,
Kirkeværge: Kurt Pilegaard,
24 64 63 26
Regnskabsfører: Kaj Christoffersen,
51 33 10 35
Graver, Magleby: Manuela Bogetoft,
23 37 45 66. Fri mandag.

☎

☎
☎
☎

Tryggelev og Fodslette har fælles menighedsråd med Lindelse til nyvalg
har fundet sted efteråret 2017:
62 51 11 01
Formand: Troels Brøgger,
Kirkeværge: Torben K. Pedersen,
20 99 46 62
Regnskabsfører: Kaj Christoffersen,
51 33 10 35
Graver Tryggelev og Fodslette: Willy
62 57 20 02 / 23 66 74 40.
Edvardsen,
Fri mandag.

☎

☎
☎

☎

Kirkebilen skal bestilles senest dagen før.
For mailadresser og yderligere oplysninger
se www.sogn.dk

I Tro og Tvivl – en kirkeperformance
tionspulje, Folkekirkens Udviklingsfond, DATS
– Landsforeningen for dramatisk virksomhed,
Nordea-fonden, Langelands Revyforening, Rotery i Rudkøbing og Y’s Men’s Club, Svendborg.
Vort ønske er – i tråd med den reformatoriske
ånd – at skabe debat og bevægelse. Luther er ikke
vores pave; meget er vi uenige med ham i, men
han satte noget i gang, som det fortsat er værd at
reflektere over. Nytænkning er stadig nødvendig.
Teatret kan med sit visuelle udtryk, med krop,
musik og nye ord være med til at sætte os i bevægelse og formå os til stadig at undre os, stille
spørgsmål og holde samtalen i gang.

Teater i kirken – kan man det?
Ja, det kan man! Og det sker! I Rudkøbing
kirke opføres i november måned et splinternyt kirkespil skrevet af dramatiker Ann Sofie
Oxenvad, Århus og instrueret af Uta Motz,
Svendborg. Modige amatørskuespillere og sangere fra hele Langeland er gået sammen om at
virkeliggøre dette skuespil, der henvender sig til
et voksent publikum. Projektet er igangsat og
ledet af Åben Himmel – Foreningen til Kirkespillets Fornyelse. Formand for foreningen er
sognepræst Hanne Davidsen, Rudkøbing.

Hvad handler det om?
I anledning af Lutherjubilæet stiller vi skarpt
på mødet mellem de lutherske ideer og vor tid.
Dramaet er ikke et historisk spil, men et forsøg
på at aktualisere den lutherske tradition og udfordre den i et samspil med moderne menneskers kampe og dilemmaer. I stykket møder vi
en ung utilpasset kvinde, Saga, der er i jobprøvning som kirketjener. Hun har ingen kontakt
med sin familie, er såret og vred – og ikke bange
for at sige sin mening direkte! I kirken møder
hun en gæv, men også lidt snusfornuft kirketjener OG Luther. Luthers liv bliver skildret brud-

stykkevis og hele tiden i med – og modspil med
de moderne karakterer i stykket.

Musik og sang
Forestillingen er fuld af sang og musik - både fra
renæssancen og fra vor tid. Også her sker der et
møde, et sammenstød, der ryster og overrasker.
Mange sangere fra hele Langeland deltager.
Finansiering
Opførelsen er bl.a. støttet af Fyens Stiftsråd,
Langeland-Ærø provsti, Folketingets Reforma-

Praktiske ting:
Spillested: Rudkøbing kirke
Spilletider: 19/11, 20/11, 21/11 og 22/11
– alle dage kl. 19.30
Billetter: Kan købes/reserveres ved henvendelse til Hanne Davidsen, hda@km.dk eller
hos Turist – og Erhvervsforeningen Langeland,
Torvet 5, 62513505. Billetten koster 50 kr.
Teatercafé: Mandag den 20/11 inviteres til
teatercafé på Hotel Skandinavien efter forestillingen, hvor der bliver lejlighed til at drøfte
forestillingen sammen med sognepræst Hanne
Davidsen. Billet + deltagelse i teatercaféen koster
100 kr.
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Reformationen
xxx – 500 år
Fællesarrangementer
Kirkens Døgn
– en del af Kulturnatten!
Reformationsjubilæet i Fyens Stift bliver bl.a
fejret med Kirkens Døgn 8.-9. september. På
Langeland er kirker og præster gået sammen
med folkene bag Kulturnatten, som i år sætter
overskriften i Reformationens tegn. Det sker
fredag den 8. september. Øens skoler står for
en del af udsmykningen i byens butikker med
fremstilling af den smukke Lutherrose. Desuden vil Øens kunstnere komme med deres
tolkninger af Luthers budskab, og der bliver
måske mulighed for at indtage en Menû som på
Luthers tid, ligesom bageren vil sætte Luthers
mærke på udvalgte brød og kager. Refsvindinge
Bryghus har fremstillet en øl til anledningen og
den kan man få lov at smage i Kirketeltet, som
bliver opstillet på pladsen foran Superbrugsen,
hvor den også er i handelen. Indenfor i teltet
byder vi præster naturligvis på en snak om Luthers betydning for vores kirke og samfund i
dag. Vi har spændende bøger og Lutherord til
diskussion. Der er mulighed for at gætte en quiz
og slå Teser op på Tesedøren, og så bliver der
indbudt til et ”Lutherløb” med opgaver rundt
om i byens butikker. Kirketeltet vil være åbent
fra kl. 15.00.
Vi vil også plante et søstertræ til det æbletræ
Fyens Stift har fået plantet i Lutherhaven i Wittenberg. Det sker kl. 16.30 på det grønne område foran Rudkøbing kirke. Her vil politikeren
Jan Ole Jakobsen samt sognepræst Hanne Davidsen sige et par bevingede ord og Herrekoret
fra Rudkøbing og Rebellens kor fra Hjørnet vil
synge for os.
Om aftenen kl. 19.30 giver Quilisma-koret
under ledelse af Jan Thor Callesen koncert i
Rudkøbing kirke. Se hele programmet på
www.langeland-ærø-provsti.dk.
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Lutherfilmen:
Mandag den 9. oktober kl. 19.00 er der
gratis forevisning af
Luther-filmen i Bio
Langeland.
Filmen er instrueret af
Eric Till i 2003 med
Ralph Fiennes i hovedrollen. Den fortæller historien om Martin Luther, der som

ung mand vælger at blive Munk og senere bliver
præst og teologisk professor. Luther gør imidlertid oprør, da han på en rejse til Pavens Rom opdager, hvordan kirken udnytter folkets angst for
at miste Guds tilgivelse og kærlighed til at skrabe
enorme rigdomme sammen. ”Når pengene i kisten klinger, straks sjælen ud af skærsilden springer” – sådan lød det kendte slogan fra Pavens
afladshandel. Netop dette var en af grundene til
Luthers oprør, da han 31. oktober 1517 sømmede
sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. Han
har sine meningers mod og går imod Rom. Det
fører til en retssag ved Rigsdagen i Worms, hvor
han nægter at ta´ det tilbage, han har skrevet og
sagt. Han bliver dømt fredløs, men hans trofaste
støtte Frederich den Vise skjuler ham på borgen
Wartburg, hvor han oversætter bibelen til Tysk.
En revolution på den tid, hvor Ordet ellers ”kun”
står på Latin. Det bliver starten på den lutherske
reformation.
Filmen er tilladt over 11 år.
Efter Filmen som varer ca. 120 min. bliver der
mulighed for at diskutere filmen og
stille spørgsmål til Øens præster
over et glas vin og lidt snacks.

Kirkens Døgn i Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev Pastorat
I forbindelse med Reformationsjubilæet fejres overalt i Fyens Stift ”Kirkens Døgn”. Fredag den
8.september fejrer Øens sogne, som en del af KULTURnatten se side 21. Lørdag den 9.september fejres i vores pastorat med et eftermiddags-arrangement i Longelse kirke
Program:
Kl. 16.00 Planter vi et æbletræ – et søstertræ til æbletræet i Lutherhaven i Wittenberg.
Kl. 16.15-16.50: Lille koncert med Vokalgruppen Fontana
Kl. 16.55-17.15: Fællessang med Luthersalmer
Kl. 17.15 → : Serveres der sandwich & Lutherøl fra Refsvindinge Bryggeri.

Øjebliksbilleder fra Kirketeltet på Langelandsfestivalen 2017
FESTIVALEN 2017
Uge 30 under Langelandsfestivalen var Kirketeltet på sin vanlige plads lige før Handelsgaden. Det var 3. gang, at Kirken var med på Festival. Kirketeltet virker som en lille Oase midt
i festivalsområdet. Vi har haft rigtig mange
besøgende, børn, unge, familier og ældre, der
har nydt en stund med ro og afslapning, en god
snak og en kop kaffe. Vi har hver dag haft gudstjeneste og forskellige konkurrencer for både
børn og voksne, og mange er vendt tilbage dag
efter dag. Vi har været en gruppe på 6 præster
og 6 frivillige hjælpere, som på skiftende vagter
har bemandet teltet. Vi er nogle, der har været
med alle årene, andre er kommet til. Vi er af
den opfattelse, at vi gør en forskel ved at være
tilstede, og vores udgangspunkt er, at ”Folkekirken skal være dér, hvor folk er”.
		 På vegne af præster og hjælpere
		
Annalise Bager
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Gudstjenesteliste
September
Kirker:

Oktober

November

3.
12.s.e.trin.

10.
13.s.e.trin.

17.
14.s.e.trin.

Dagens
evangelium

Mark.
7.31-37

Luk.
10.23-37

Lukas
17.11-19

Mattæus
6.24-34

Lukas
7.11-17

Lukas
14.1-11

Mattæus
22.34-46

Markus
2.1-12

Mattæus
22.1-14

Mattæus
5.1-12

Mattæus
18.21-35

Matt.
22.15-22

Mattæus
25.31-46

Hou

10.00*
TL/M

14.00 * M

ingen

19.00 M

ingen

10.00 M

ingen

11.15 M

ingen

16.00 * M

10.00 M

ingen

ingen

Stoense

ingen

ingen

10.00 * PM

ingen

ingen

11.15 M

ingen

ingen

11.15 PM

ingen

ingen

10.00 PM

ingen

Snøde

ingen

11.15 M

ingen

ingen

10.00 PM

ingen

11.15 M

ingen

ingen

10.00 M

ingen

ingen

11.15 PM

Bøstrup

ingen

ingen

ingen

11.15 M

ingen

14.00 *
PM/M

ingen

10.00 M

ingen

16.00 *
PM

ingen

11.15 PM

ingen

Tranekær

19.00 B

ingen

11.15 * PM

ingen

11.15 PM

ingen

ingen

ingen

10.00 PM

ingen

11.15 M

ingen

ingen

Tullebølle

ingen

10.00 M

ingen

10.00 M

ingen

10.00 PM

10.00 M

ingen

ingen

10.00 PM

ingen

ingen

10.00 PM

Rudkøbing

10.00 HD

10.00 HD

10.00 ER

10.00 ER

10.00 HD

10.00 ER

10.00 ER

10.00 ER

Simmerbølle

11.15 HD

ingen

11.15*ER

ingen

19.00 ER

ingen

11.15 ER

ingen

11.30*HD

ingen

11.15 ER

ingen

ingen

15.30 HD

ingen

ingen

10.00*HR 10.00 KN

ingen

15.30 ER

ingen

10.00*ER

ingen

ingen

ingen

Longelse

10.00 B

ingen

ingen

14.00 M

ingen

10.00 B

ingen

14.00* B

ingen

15.30*B

ingen

10.00 B

ingen

Fuglsbølle

ingen

11.15*B

ingen

ingen

19.30 PM

ingen

ingen

10.00 B

ingen

14.00*B

ingen

11.15 B

ingen

Skrøbelev

ingen

ingen

10.00*B

ingen

ingen

11.15 B

14.00 M

ingen

14.00 PM

10.00*B

10.00 B

ingen

16.00 PM

Lindelse

11.30 B
15.00*
W+AM

10.00 TH

14.00*W

11.30 AM

10.00 W

ingen

10.00 AM

ingen

ingen

20.00 W

10.00 W

11.30 TH

ingen

Tryggelev

11.30 TH

ingen

ingen

ingen

11.30 W

ingen

11.30 TH

ingen

ingen

19.00 W

ingen

ingen

10.00 TH

Fodslette

ingen

11.30 TH

ingen

ingen

ingen

10.00 TH

ingen

11.30 TH

ingen

ingen

11.30 W

ingen

ingen

Humble

16.30*
W+AM

10.00 AM

11.30 TH

10.00 AM 10.00 AM 10.00 AM 11.30 AM

15.00 AM

10.00
W/AM

Kædeby

ingen

ingen

ingen

19.30*AM

ingen

ingen

ingen

11.30 AM

ingen

ingen

ingen

11.30 AM

ingen

Ristinge

ingen

19.30 AM

ingen

ingen

ingen

19.30 AM

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

Magleby

ingen

14.00 TH

ingen

ingen

10.00 TH

ingen

ingen

16.00 TH

11.30 AM

ingen

11.30 TH

Bagenkop

10.00 TH

ingen

10.00 TH

11.30 TH

ingen

10.00 TH

ingen

20.00 TH

ingen

10.00 TH

ingen

Strynø

24.
1.
8.
15.
22.
29.
5.
12.
19.
15.s.e.trin. 16.s.e.trin. 17.s.e.trin. 18.s.e.trin. 19.s.e.trin. 20.s.e.trin. Allehelgen 22.s.e.trin. 23.s.e.trin.

10.00* HD 10.00 HD
14.00*HD
ingen

10.00*TH 11.30 AM
19.30*TH

ingen

10.00*ER 10.00*HD 10.00 HD

26.
sidste s. i
kirkeåret

19.00*AM 10.00 AM 10.00 AM 14.00 TH

B=Annalise Bager, D=Hanne Davidsen, TH=Thomas Hårbøl, AM=Allan H. Madsen, M=Hans Henrik Merrild, PM=Peter M.Møberg, R= Erik Ransby, W=Trille Brink Westergaard,
TL= Biskop Tine Lindhardt.
Særlige gudstjenester mærket med * er omtalt under de enkelte sogne

Kirkebil: Se venligst i de enkelte kirkesognes vejvisere.

